
další akce Na Kopečku

www.domeceknakopecku.cz  •  domecek.nakopecku@seznam.cz

••••••••••••••••••••••••••••. 

4. 11. 2015 - 18:15 - Gymbreak 
Vysílání televize GymBreak o aktuálním dění nejen na rumburském gymplu.

4. 11. 2015 - 19:00 - Svatá hora Athos 
Vyprávění otce Antonije Drdy, faráře místní pravoslavné obce se sídlem na Strážném vrchu, o pobytu ve známé mnišské 

republice v Řecku, kde se nacházejí pouze pravoslavné monastýry a jejímiž jedinými obyvateli jsou pravoslavní mniši. „Zahrada 
Bohorodice“, do níž nemají přístup ženy, je dodnes místem, na kterém se lze setkat s těmi nejautentičtějšími, pro moderního 

člověka až šokujícími, formami mnišství.
•

7. 11. 2015 - 10:00-14:00 - „Aby porod nebolel“ s Lucií Suchou Groverovou
Porodní setkání na téma porod bez bolesti, láskyplný porod, lotosový porod, sdílení otevřené všem – těhotným i netěhotným 
ženám, mužům, babičkám, dědečkům, porodním asistentkám, doktorům. Neb všichni jsme se narodili a všichni máme právo 

vědět, že ženy mohou rodit bez bolesti.  Cena 350,- Kč. Přihlášky (do 4.11.) bsouckova@hotmail.com, 60622192.
•

11. 11. 2015 - 19:00 - Zdeněk Šeda – fotografie
Vernisáž výstavy Zdeňka Šedy. Rumburský fotograf bude prezentovat průřez své tvorby napříč žánry. V současné době fotí 

převážně krajinu, ale třeba také rockové koncerty, nostalgické jízdy parních lokomotiv či nejbližší motivy kolem sebe, jako je 
rodina.

•
18. 11. 2015 - 19:00 - Kaya - koncert

Písničkářka z Jizerek, zpívající kloboučnice, křehká vzhledem, avšak z jejích písní na vás dýchne síla, svoboda a nespoutanost 
bytí... Krásný hlas a zvučná kytara ve vás zanechá jedinečný hudební zážitek.

•
21. 11. 2015 (sobota) - 17:00 - Pojďte prožít Noc venku

Vezměte si spacák a karimatku a pojďte prožít „Noc venku“. Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou bezdomovectví. 
Akce byla založena před lety v Anglii skupinkou studentů, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova. V Čechách se letos 

uskutečňuje v 18 městech.  Součástí akce je vystoupení skupiny Pepek a Námořník v čajovně. Po koncertě možná jam session, 
nástroje s sebou. Vstupenkou jsou trvanlivé potraviny, které budou použity na podporu lidí bez domova. Při nepříznivém 

počasí lze přespat v kostele.  Pořádá Farní sbor ČCE v Rumburku a CEDR – komunitní centrum o. s. provozovatel azylového 
domu v Rumburku.  (www.nocvenku.cz).

•
21. 11. 2015 (sobota) - 18:00 - koncert - Pepek a Námořník

Stálice na kopečkovské scéně ve stylu indie folk. Litoměřické duo, které hraje na kytary, basu, harmoniku a oba zpívají a nejen 
to! Představí u nás novinky a připomenou skladby z dvou již vydaných a úspěšných CD.

•
25. 11. 2015 - 19:00 - Příběh moudrého podnikání žen

Dokument zachycuje průběh projektu Moudré podnikání žen, který byl realizován v letech 2012 až 2013. Co to znamená 
podnikat a zůstat ženou? Jaké to je podnikat v souladu sama se sebou, se svými talenty a životními rolemi? Jak ženy vidí svět 

byznysu? Jak ho proměňuji a jaké hodnoty do něj vnášejí? Co to je moudré podnikání? Sledujte příběhy žen, které hledají svou 
osobitou cestu v podnikání skrze projekt Moudré podnikání žen. Jak uvažují, na co kladou důraz a co potřebují ženy, které 

hodlají světu dát to nejlepší ze sebe – svou tvořivost, svou odvahu a svůj talent.

čajové středy

změny v programu vyhrazeny
Vstupné na akce 40 Kč (studenti a senioři 20 Kč)

OTEVŘENO
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k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů
Rumburk, Krásnolipská ul.
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